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EDITORIAL

Da pesquisa à patente a 
UFJF inova na geração de 
conhecimento

O “país do futebol” se prepara para a Copa do Mundo.  Hoje, mais do que 

arte, o futebol é conhecimento. Por isso, nos laboratórios da Universidade 

Federal de Juiz de Fora (UFJF), pesquisadores se esmeram para responder 

perguntas que estão mudando o perfil e o treinamento dos atletas, além 

das táticas de jogo. De paixão, mostramos como o futebol se transformou 

em pauta acadêmica, objeto de estudo das mais diversas áreas, que pesqui-

sam, com rigor científico, o desempenho dos jogadores e o comportamento 

dos torcedores. E a matéria de capa desta edição ainda traz surpresas que 

podem abalar a versão, até então incontestável, de o futebol ter chegado às 

várzeas tupiniquins pelas mãos de Charles Miller, em 1894. Juiz de Fora pode 

mudar esta história.

Para um país que almeja o crescimento com autonomia, uma palavra foi 

definitivamente incorporada ao repertório das universidades: inovação. Não 

se pensa mais apenas em ciência, mas em ciência atrelada à geração de 

tecnologia. De assunto tabu, o desenvolvimento de produtos e processos 

destinados a gerar recursos e tornar o país mais competitivo, no cenário glo-

bal, é hoje o diferencial capaz de inserir definitivamente uma instituição no 

cenário internacional.  A UFJF cresce neste setor e inaugura o Parque Cien-

tífico e Tecnológico, integrado com o governo e os setores privados, e que já 

nasce com um desafio: ser reconhecido, até 2023, como o melhor ambiente 

nacional para o desenvolvimento de negócios inovadores. 

A UFJF inova também ao investir na consolidação do Jardim Botânico, um 

grande laboratório ao ar livre, no centro da cidade, que já se destaca por 

abrigar dezenas de pesquisas sobre espécies animais e vegetais, e propiciar 

a educação ambiental da população do entorno. Os investimentos realiza-

dos para obras como o teleférico e o trenó de montanha vão possibilitar à 

população em geral usufruir de forma sustentável do espaço, criando um 

novo destino turístico na região.

Esta edição não poderia deixar de pautar o assunto que foi tema de cen-

tenas de matérias na mídia nacional: os 50 anos do golpe militar no Brasil. 

Neste caso, procuramos privilegiar o olhar regional e interpretar os fatos do 

passado, que colocaram Juiz de Fora no centro das atenções do país, pelos 

relatos de pesquisadores que ressignificam a memória a partir de um minu-

cioso trabalho investigativo.

A história é dinâmica e sua narrativa compreende disputas de sentido que 

refletem as batalhas de poder. Se, em 1964, as ruas de Juiz de Fora foram 

tomadas pelas famílias que saudaram e legitimaram o golpe militar, rece-

osas da ameaça comunista, em plena guerra fria, duas décadas depois, as 

mesmas ruas foram tomadas pela sociedade civil, que clamava pelo reor-

denamento institucional, nas campanhas das “Diretas Já”. Em belo ensaio 

de imagens e texto, contemplamos a realidade captada pela sensibilidade 

do olhar e a tecitura das palavras, ferramentas indispensáveis ao trabalho 

jornalístico.

Este número ainda traz dados reveladores sobre o crescimento do número 

de depósitos de patentes, que reitera a política inovadora da UFJF e mostra 

os novos paradigmas que norteiam a pesquisa institucional. Registramos, 

também, a criação do Laboratório de Estudos sobre Violência, cuja tarefa 

é pesquisar e atuar na compreensão deste fenômeno, quase naturalizado 

no cotidiano urbano. E, entre outros muitos assuntos, ainda mostramos o 

vigor dos trabalhos produzidos nos nossos Programas de Pós-Graduação. 

No Programa de Ambiente Construído, uma dissertação de mestrado conta 

como o crescimento da cidade de Juiz de Fora provocou mudanças no traçado 

e na relação dos habitantes com o rio Paraibuna, uma referência paisagísti-

ca da cidade. A tese defendida no Programa da Faculdade de Educação de-

monstra como o desempenho dos alunos é influenciado por uma boa gestão 

do ambiente escolar, evidenciando a importância da liderança para mobilizar 

corações e mentes.

Uma ótima leitura!
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